Jaarverslag 2009 Wijkraad Overvecht
Algemeen
2009 kenmerkte zich voor de wijkraad als een jaar waarin we op de valreep veel leden erbij
hebben gewonnen. Maar liefst 8 nieuwe leden kwamen erbij! En slechts één vertrok omdat het haar
niet meer lukte om er voldoende tijd voor vrij te maken.
Adviezen
Het is ook een jaar waarin we 8 adviezen hebben uitgebracht: over de gebiedsplannen in de
herstructurering zijn een aantal uitgebracht. Maar ook over het WMO-loket en over de ALU samen
met de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Waarbij dit laatste onderwerp ons nu het meest
zorgen baart.
Succes lijkt onze roep om betere communicatie met de bewoners bij de herstructureringgebieden.
Nu nog de NRU!
Wijkraadplegingen
1. Wijkraadpleging 2008 Veiligheid
Deze wijkraadpleging werd voortgezet in 2009. Hierin wordt onderzoek gedaan naar de
gevoelens van onveiligheid van onze bewoners. Het is een wijkbreed onderzoek met focus op
gebieden De Gagel en Spoorzone. Het conceptrapport werd aan de wijkraad gepresenteerd,
waarna verdere afspraken gemaakt werden over voltooiing van de wijkraadpleging en
presentatie naar de omgeving.
2. Wijkraadpleging 2009 Leefbaarheid
De wijkraadpleging 2009 had als doel om een algemene inventarisatie te houden van wat er in
de wijk leeft. Nevendoelstelling was om het contact met de wijkbewoners te intensiveren. Een
neveneffect hiervan was dat een groot aantal belangstellenden zich melden als wijkraadslid. De
definitieve resultaten zijn in het voorjaar 2010 te verwachten.
3. Wijkraadpleging 2010 Ouderen
Besloten werd om de wijkraadpleging 2010 over het onderwerp ouderen te houden. In 2009
was dit ook al een optie, maar toen werd voor de algemene inventarisatie gekozen. Er komen
steeds meer geluiden uit de wijk dat ouderen vereenzamen, daarom wil de wijkraad
onderzoeken wat mogelijkheden zijn om de situatie van ouderen te verbeteren.
Samenstelling van de wijkraad
De wijkraad bestaat nu uit 21 personen. Er zijn 3 permanente externe adviseurs, waarvan één
algemeen adviseur, de trekker van de werkgroep Verkeer en de trekker van de werkgroep Cultuur.
Het DB bestond uit 4 personen t.w. de voorzitter, de penningmeester, een wijkraadlid en een van
de adviseurs. Sinds eind 2008 is er geen secretaris meer. Deze taken worden verdeeld onder de
DB-leden, maar doen een groot beroep op de voorzitter.
Raadplegen van de achterban
In september stond de wijkraad met een stand op de braderie in shoppingcentre Overvecht. Hier
werden de bezoekende bewoners van Overvecht 5 stellingen voorgelegd om hun mening te peilen
over mogelijke onderwerpen voor de wijkraadpleging 2010. De antwoorden leverden interessante

informatie op voor de wijkraad over wat er onder de bewoners leeft en welke aandachtspunten er
voor de wijkraad en het wijkbureau zijn.
Teambuilding
Er werd een avond voorbereid waarop wij met elkaar bespraken wat ons bindt, wat onze
omgangsvormen zijn, welke nieuwe plannen wij willen en welke werkwijzen wij gaan volgen. Deze
avond werd begeleid door Cumulus en vond in een aangename ambiance plaats. Het was een
verhelderende avond, waarmee wij weer verder konden. Als vervolg werd er een besloten
wijkraadvergadering aan gewijd om de gemaakte afspraken verder uit te werken.

Bijdrage aan wijkkrant Dreefnieuws
De Wijkraad Overvecht draagt jaarlijks financieel bij aan het uitbrengen van Dreefnieuws. Dit blad
kreeg in 2009 een hogere verschijningsfrequentie. In elke editie schrijft een van de werkgroep van
de wijkraad een column om meer bekendheid bij de achterband te ontwikkelen.

Vergaderingen
De Wijkraad Overvecht vergaderde 11 keer in het verslagjaar. Eén vergadering was een ingelaste
themavergadering over de besluitvorming over de Noordelijke Randweg Utrecht. En er was één
vergadering niet openbaar omdat deze in het kader van teambuilding over interne
aangelegenheden ging.
De wijkwethouder Rinda den Besten woonde 2 van de vergaderingen bij. Buiten de
wijkraadplegingen waren de belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen, de volgende:
-

Noordelijke Randweg Utrecht
De plannen omtrent de NRU waren meerdere malen onderwerp van gesprek. De wijkraad heeft
in totaal drie adviezen uitgebracht, die over de NRU gingen. Onvrede ontstond bij de wijkraad
door de extreem lange (5 en 7 maanden) tijd die gewacht moest worden op de reacties van
BenW op 2 daarvan. De werkgroep verkeer kreeg door bemiddeling van de wijkwethouder een
gesprek met de nieuwe wethouder van Verkeer, Mw. de Bondt. Dit gesprek liet echter nog veel
vragen van de wijkraad open. Er werd uiteindelijk een extra vergadering ingelast die uitsluitend
over deze plannen ging. Voor deze werd de wijkwethouder, de verkeerskundig adviseur van de
gemeente en de directeur Stadsontwikkeling uitgenodigd voor discussie over de plannen. De
wijkraad heeft nl. veel bezwaren tegen de bestaande plannen, nl. een autoweg met
ongelijkvloerse kruisingen, waar veel overlast van verwacht wordt. De wijkraad vindt dat voor
een deel van de NRU een tunnel de enige oplossing is.

-

Pilot Overvecht tegen woonfraude
Naar aanleiding van de reactie op het door de wijkraad uitgebrachte advies werd de
projectleider van het pilotproject Woonfraude in Overvecht uitgenodigd voor een toelichting van
de stand van zaken. Dit project bestrijdt illegale bewoning in de huursector. Daarbij gaf de
wijkraad aan dat de grootste problemen zich juist voordoen in de koopsector en vrije
huursector.

-

Gebiedsplan De Gagel Vernieuwt
De stand van zaken werd toegelicht door de projectleider van de Gemeente Utrecht, Mw.
Vliegenberg. In een andere vergadering gaf de wijkwethouder een toelichting. De wijkraad
heeft diverse adviezen over dit onderwerp uitgebracht. Daarbij werd de zorg werd uitgesproken
over de participatie van de bewoners en de onzekerheid die bij bewoners door de lange duur
van de besluitvorming.

-

Bestemmingsplannen Bedrijventerrein Overvecht en Overvecht-Noordelijke Stadsrand
De stand van zaken rond deze bestemmingsplannen werd toegelicht door een ambtenaar van
de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente. Aangezien deze toelichting meer vragen
dan antwoorden opriep bij de wijkraad, werd besloten een advies over de onderwerpen uit te
brengen.
Naar aanleiding van het advies werd de voorzitter van de ondernemersvereniging uitgenodigd
om over de ontwikkelingen op het bedrijventerrein te praten.

-

Informatiepunt De Wegwijzer Arnodreef
Dit informatiepunt, dat deels door de gemeente gesubsidieerd werd, werd geopend. Dit
veroorzaakte landelijk politieke commotie. De wijkraad wil echter graag maatwerk in de wijk
voor dienstverlening aan de verschillende bewonersgroepen. Toen het besluit genomen werd
dat het informatiepunt gesloten ging worden, bracht de wijkraad een advies uit om de
dienstverlening aan de de doelgroep in te passen gepast in bestaande structuren. Het antwoord
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hierop was dat er onderzoek gedaan ging worden en dat hier in 2010 de resultaten van bekend
zouden worden.

-

Evaluatie wijkraden
De wijkraad Overvecht participeerde in het gemeentelijk evaluatietraject dat als doel had om de
adviesrelatie tussen de wijkraden en de gemeente te verbeteren. De wijkraad bracht daar een
advies over uit. Daarin werd aangesloten werd bij een van de conclusies van de evaluatie dat
de relatie tussen wijkwethouder, wijkbureau en wijkraad verstevigd dient te worden om tot een
goed adviesproces te komen.

-

-

Gezondheid
Medewerkers van de GG&GD werden tweemaal ontvangen in de wijkraad.
Zij presenteerden informatie over de Volksgezondheidsmonitor Utrecht, waar zij graag de
mening van de wijkraad Overvecht over wilden hebben.
Ook presenteerden zij resultaten van het wijkgezondheidswerk in Overvecht. De wijkraad zegde
medewerking toe om bekendheid aan de activiteiten en projecten van het wijkgezondheidswerk
te geven.
In een latere vergadering werden de eerste resultaten van de volksgezondheidsmonitor
gepresenteerd. Daarbij vroeg de wijkraad vooral aandacht voor het leefklimaat (luchtkwaliteit,
NRU en plan De Gagel), het vertrek van het ziekenhuis uit de wijk, de opheffing van de
huisartsenpost, de psychosociale problemen in de wijk en het daaraan gerelateerde hoge
beroep op medische zorg.

Wijkactieplan
De stand van zaken werd toegelicht door de manager van het Wijkbureau en de wijkraad gaf
hem commentaar daarop. Zo werd o.a. meer aandacht gevraagd voor voor- en vroegschoolse
educatie en voor de ouderen in de wijk, die regelmatig uit de boot vallen. De wijkraad gaf
verder aan meer informatie over doelstellingen en resultaten met cijfermateriaal te willen zien.

-

WMO-loket
De verplaatsing van het WMO-loket naar de centrale dienstverlening in de stad, was een punt
van zorg van de wijkraad. Er werd een advies uitgebracht, waarin benadrukt werd dat WMOdienstverlening in de wijk noodzakelijk is.

-

Evenementenbeleid
De werkgroep Cultuur was erg teleurgesteld over de gang van zaken rond het advies dat zij
uitbrachten aan programmabureau Stadspromotie. Besloten werd daarover een reactie op te
stellen en deze aan de wethouder te sturen.

-

Vader Rijncollege
De wijkraad reageerde op het plan om het Vader Rijncollege uit te wijk te verplaatsen. Er werd
rechtstreeks met de wijkwethouder, die ook de portefeuille onderwijs beheert, om aandacht te
vragen voor het belang van behoud van voortgezet onderwijs in de wijk. Gelukkig werd
besloten dat het Vader Rijncollege in de wijk blijft en dat het gebouw verbeterd zal worden.

2010
De onderwerpen die in het jaar 2010 belangrijk gaan worden, zijn de wijkraadpleging die over
ouderen in de wijk en hun vereenzaming gehouden gaat worden. Verder zal actief ingezet worden
op participatie in de besluitvorming over de NRU.
Ook zullen wij kritisch de voortgang van de plannen in de Spoorzone, de Gagel, en het
Winkelcentrum blijven volgen.
Veel wordt verwacht van de verbetering van de adviesrelatie met de gemeente door de herziening
van de verordening Afspraken tussen gemeente en wijkraden”.
De wijkraadplegingen over Onveiligheidsgevoelens en Leefbaarheid zullen afgerond worden
en de resultaten daarvan zullen met decorum worden gepresenteerd en er zal advies over
uitgebracht worden aan Burgemeester en Wethouders.
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